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 مراجعة شاملة فً اللغة العربٌة

للسنة الخامسة ابتدائً   

 1/ حول العبارة التالٌة الى  جمع الغائب المإنث و اعرب ما تحته خط :

 ) فالكتاب ٌساعدك على التركٌز و االنتباه , و ٌفتح ذهنك و ٌحرك عواطفك........(

ٌساعد =............................................................................................................  -  

=................................................................................................................ذهنك  -  

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 2/ استخرج من الفقرة التالٌة االفعال الخمسة المرفوعة و المنصوبة و المجزومة و اعرب ما تحته خط:

المجاهدون ٌخططون للمعركة جٌدا و ال ٌتركون مجاال للعدو فتراهم ٌقطعون االسالك الكهربائٌة و لم ٌتركوا سلكا 

.من اجل ان ٌحرروا و طنهم ولن ٌتنازلوا عن حقهم واحدا,  و ٌبذلون كل ما لدٌهم  

المنصوبةاالفعال الخمسة   المجزومةاالفعال الخمسة  االفعال الخمسة المرفوعة  
   

 
 
=..................................................................................................المجاهدون  -  

الكهربائٌة =................................................................................................ -  

...................................................لم =....................................... -  

 ٌتركوا=..........................................................................................

 3/ صحح كتابة الهمزة فً هذه الكلمات و علل السبب:

................................................................................................................داءما=  -  

رءوف =....................................................................................................... -  

.....................................................................................بؤر =........................ -  

سئل =......................................................................................................... -  

...............................................سماأ =................................................. -  

 4/ ادخل  ) لن ( على الجمل التالٌة :

......................................................←انت تلعبٌن بالدمٌة طوال الٌوم  -  

.....................................................←المحاربون ٌستسلمون بسهولة -  
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......................................←الفرٌقان ٌلعبان الٌوم المباراة النهائٌة  -  

 5/ علل كتابة التاء فً الكلمات التالٌة:

معلمات =....................................................................................... -  

=........................................................................................كبرٌت  -  

بٌت =........................................................................................... -  

.........................الحرٌة =......................................................... -  

لعبت =...................................................................................... -  

 6/ حول الجملة التالٌة الى المثنى و الجمع بنوعٌه:

 لقد دفع دماءه و روحه ثمنا لحرٌة وطنه

..............................................إ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

 7/ اعرب ما تحته خط فً العبارة التالٌة: 

 وقف أبو أدم امام باب المنزل و اخد ٌنادي على ابنه ٌا ادم  افتح الباب من فضلك

أبو=.................................................................. -  

=........................................................امام  -  

ٌا =.......................................................................................................... -  

...........................ادم=............................................................................... -  

 8/ اضف مفعوال مطلقا مناسبا للجمل التالٌة: ) واعربه(

ٌنصر هللا الجنود .................مبٌنا   -  

ٌحب الطفل امه ............... جما  -  

ٌشرق االمل فً نفس المإمن .............. -  

 9/ اجعل كل من الجمل التالٌة مبنٌة للمجهول:

..............................................←ٌشجع الجمهور الفرٌقٌن  -  

............................................←تكرم المدرسة الناجحٌن  -  
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.............................←انقد الشرطً البنتٌن من السرقة -  

  ........................................................................←اكل الطفل تفاحتٌن -

 11/ صحح الخطؤ ان وجد فً الجمل التالٌة:

ٌحكا ان حٌواناة عاشت هانؤة فرب بركة كبٌرت من الماء  -  

..............................................................................................................  

اهدا المعلم جائزتان جمٌلتان للتلمٌذان المجتهدان -  

................................................................................................................. 

لٌت السائقان حذران -  

........................................................................................................................  

لالعبون لتشجٌعهماتصلت با -  

....................................................................................... 

 11/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول التالً: 

قام  –احتمل  –قرأ  –أذهب  –اكل  –غاب  –توازن  –اندفع  –ذهب  –دفع   -استمع   

 افعال مجردة أفعال مزٌدة
 
 

 

 12/ جرد االفعال التالٌة :

........................←...................      /  ارتفع ←استجمع   

..................←أفهم ....................      / ←استلطف   

 13/ حول االفعال المجردة الى افعال مزٌدة:

..........................← ....................    غاب←...........................   نشر ←دهش    

........................  ←رجع   

 14/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول ادناه:

ٌرمون  –جاء  –وعى  –ٌسعون  –ٌطوون  –ورث  –ٌجلسن  –ٌلعبان   -شرب  –ٌرسمون  –ٌعود  –ٌنام   

ٌشوٌان - شكروا –ٌزرعان   
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 صحٌح  أجوف  مثال  ناقص  لفٌف مفروق لفٌف مقرون
   

 
 
 

   

 

 15/ حدد نوع الجمل التالٌة) جمل استفهامٌة او تعجبٌة ( وضع العالمة المناسبة

......................................←كم اشترٌت من التفاح -  

.....................................← ما أرحم االم بصغٌرها  

............................... ←كٌف غادرت المدٌنة -  

.................................... ←ما أمكر الثعلب  -  

....................←ماذا تخفً تحت الغطاء -  

 16/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول ادناه:

ٌلعب –كتب  –مرض  –سمع  –أنزل  –عاد  –قطف  –فكر  –نزل   

فعل متعدي   فعل الزم 
  

 
 

 17/ ادخل حرف النصب لن على الجمل التالٌة :

................................................←ٌصلً الطفل صالة الفجر فً المسجد . -  

...................................................←التالمٌذ ٌلعبون بالكرة امام المنزل. -  

....................................←الحاضرون ٌبقون فً القاعة -  

 18/ اعرب ما تحته خط فً الجمل التالٌة:

 - ٌحكً جدي قصصا مشوقة 

ٌحكً =............................................................................................. -  

 - ٌشتاق الغرٌب الى اهله شوق الٌتٌم المه .

..............شوق =........................................................................................ -  

الٌتٌم =................................................................................... -  
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 - ٌا قائد الجند استعد 

ٌا =............................ / قائد =.....................................................................-  

 - كان االمام عبد الحمٌد بن بادٌس رحمه هللا عالما

 عالما =....................................................................................

 - كرمت المدٌرة المعلمات

........................................................................................................المعلمات= *   

 - لن تغادرا القاعة 

 * لن =..............................

................* تغادرا=.....................................................................................  

 - نجح التالمٌذ اال تلمٌذا 

 *اال =......................./ * تلمٌذا =........................................................

 - فتحت الهداٌا سوى هدٌة

 * سوى =............................/ * هدٌة =..................................................... 

 - ٌغرس الفالح البصل ثم الطماطم

ثم =............................. / الطماطم=..................................................  -  

 - ركع االمام فالمصلون 

 ف=......................../ المصلون=.............................

 - التلمٌذ ٌجب ان ٌركز و ٌجٌب

 ٌجب =..................................................................... 

 19/ ادخل كان او احدى اخواتها على الجمل التالٌة:

...........................................................................................←الولدان نشٌطان  -  

.............................................................................←المجاهدون صامدون  -  

...................................................................←الفرٌقان متعادالن فً النقاط -  

 21/ ادخل ان او احدى اخواتها:

 - المغتربون عائدون.←...........................................................................
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...........................................................................←المإمنون متآخون -  

 21/ عٌن فٌما ٌلً من الجمل التالٌة المستثنى و المستثنى منه و أداة االستثناء: 

قبض الشرطً على اللصوص اال واحد  -حضر الالعبون غٌر العب  / -  

/ فهم التالمٌذ دروسهم سوى درس واحد اجتمع كل رإساء الدول اال رئٌسا -  

 المستثنى منه  اداة استثناء  المستثنى
   
   

   

   
 

 22/ اكمل الجدول التالً :

 الفعل الماضً  الفعل المضارع فعل امر  اسم فاعل  اسم مفعول  المصدر
 لعبوا  ................. ................ .................. ....................... ...........

 ............. ............... ادرس  .............. ................ .............

.ٌنزالن  ................. ............ .............. النزول  ................ 
 كتبتما .............. ............ كاتب  ............ .........

 ............... ٌشرحن  ............... ............. ............. ............
حول الفعل فً الجملة التالٌة من المضارع المرفوع الى المضارع المجزوم و صرفها مع ضمائر الجمع للمخاطب / 23

 تغامرٌن بالسباحة فً البحر الهائج وتخافٌن من الخسارة 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

/ صرف الفعل سعى مع ضمائر الغائب 24  

/ صرف الفعل باع مع ضمائر المخاطب 25  

لغائب/ صرف الفعل سما مع ضمائر المتكلم و ا26  

/ صرف الفعل فتح  فً المضارع المنصوب مع ضمائر المخاطب 27  

 28/ أكتب الهمزة المناسبة ) همزة قطع أو همزة وصل(:

 ....ستقصاء   / ...رسم    / ....بن عبد هللا /  ....ستبشار / ....م   / ....حمد   / ...مرأة   / ......لكتاب /....كل
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 29/ اكمل الجدول بما ٌناسب :

االسماء  اسم موصول  اسم اشارة اسم مقصور  اسم منقوص  اسم ممدود
 الخمسة 

االفعال 
الخمسة تسند 

 الى الضمائر
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 االجابة 

 1/ حول العبارة التالٌة الى  جمع الغائب المإنث و اعرب ما تحته خط :

 ) فالكتاب ٌساعدك على التركٌز و االنتباه , و ٌفتح ذهنك و ٌحرك عواطفك........(

ٌساعد فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخرة و الكاف ضمٌر متصل مبنً فً =  كٌساعد -

 محل نصب مفعول به  

ذهن مفعول به منصوب وعالمة نصه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضاف و الكاف ضمٌر متصل مبنً ذهنك =  -

مضاف الٌهفً محل جر   

 ) جمع الغائب المإنث = هن(

وٌفتح ذهنهن و ٌحرك عواطفهن......... فالكتاب ٌساعدهن عل التركٌز و االنتباه,  

 2/ استخرج من الفقرة التالٌة االفعال الخمسة المرفوعة و المنصوبة و المجزومة و اعرب ما تحته خط:

المجاهدون ٌخططون للمعركة جٌدا و ال ٌتركون مجاال للعدو فتراهم ٌقطعون االسالك الكهربائٌة و لم ٌتركوا سلكا 

بالموت. ولن ٌستسلموا  و لن ٌبالوا واحدا,  و ٌبذلون كل ما لدٌهم من اجل ان ٌحرروا و طنهم  

حتى –الم التعلٌل  –أن  –كً  –لن  :االدوات التً تنصب الفعل المضارع هً   

  لما  –ان الشرطٌة  –ال الناهٌة – لم:االدوات التً تجزم الفعل المضارع هً  -

المنصوبةاالفعال الخمسة   المجزومةاالفعال الخمسة  االفعال الخمسة المرفوعة  
ٌقطعون  –ٌتركون  –ٌخططون  -  

 ٌبذلون 
لم ٌتركوا  - لن ٌستسلموا –ان ٌحرروا  -   

  -لن ٌبالوا  -
 
.مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم المجاهدون = -  

صفة منصوبة و عالمة نصبها الفتحة الظاهرة على اخرها. الكهربائٌة = -  

  حرف جزم= لم  -

ضمٌر متصل مبنً و واو الجماعة  حذف النون ألنه من االفعال الخمسة مهزجو عالمة  فعل مضارع مجزومتركوا= ٌ

  فاعل.على السكون فً محل رفع 

 3/ صحح كتابة الهمزة فً هذه الكلمات و علل السبب:

كتبت على النبرة ألنها مكسورة و ما قبلها مد ←دائما داءما=  -  

ألنها مضمومة و ما بعدها فتح.  ←رإوف رءوف =  -  

الن ما قبلها كسر  ←بئر بؤر =  -  

ألنها مفتوحة و ما قبلها فتح   ←سؤل سئل =  -  
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عل السطر ألنها جاءت بعد مد باأللف  ) متطرفة(كتبت الهمزة فً اخر الكلمة ←سماء سماأ =  -  

 4/ ادخل  ) لن ( على الجمل التالٌة :

انت لن تلعبً بالدمٌة طوال الٌوم ) لن حرف نصب تنصب الفعل المضارع و فً  ←انت تلعبٌن بالدمٌة طوال الٌوم  -

االفعال الخمسة(هذه الحالة عالمة النصب حذف النون ألنه من   

لن ٌستسلموا بسهولة ) لن من حروف النصب . تنصب الفعل  المحاربون ←المحاربون ٌستسلمون بسهولة -

 المضارع و فً هذه الحالة عالمة النصب حذف النون ألنه من االفعال الخمسة ( 

(لنهائٌة)  نفس الحالتٌن السابقتٌنٌوم المباراة االفرٌقان لم ٌلعبا ال ←الفرٌقان ٌلعبان الٌوم المباراة النهائٌة  -  

فً العادة عالمة النصب هً الفتحة الظاهرة على اخره  لكن فً بعض الحاالت تكون عالمة النصب الفتحة المقدرة 

من االفعال الخمسة ) مثل  ألنه( او تكون عالمة النصب حذف النون  ىمعتل االخر ) مثل لن ٌسع ألنهعلى االلف 

 الحاالت السابقة(

 5/ علل كتابة التاء فً الكلمات التالٌة:

كتبت التاء مفتوحة ألنها جمع مإنث سالم معلمات =  -  

نقول الن ما قبلها واو ساكنة ( و فً كلمة سكوت الن ما قبلها ٌاء ساكنة ) عفرٌت كتبت التاء مفتوحة =كبرٌت  -  

  كتبت التاء مفتوحة ألنها اسم ثالثً ساكن الوسط بٌت =  -

كتبت التاء مربوطة ألنها اسم مفرد مإنثلحرٌة = ا -  

كتبت التاء مفتوحة ألنها فعل  او ٌمكن ان نقول ألنها تاء المتكلم /او تاء المخاطب / او تاء المخاطبة (لعبت =  -  

 6/ حول الجملة التالٌة الى المثنى و الجمع بنوعٌه:

نحن نتكلم عن ضمٌر الغائب هو اذا عند التحوٌل الى المثنى  هما للمذكر ← لقد دفع دماءه و روحه ثمنا لحرٌة وطنه

هن و هم ←هما للمإنث / الى الجمع  –  

لقد دفعتا دماءهما و روحهما ثمنا لحرٌة وطنهما  ←)هما للمإنث (  -  

لقد دفعا دماءهما و روحهما ثمنا لحرٌة وطنهما. ←) هما للمذكر( -  

لقد دفعوا دماءهم و روحهم ثمنا لحرٌة وطنهم.  ←) هم (  -  

لقد دفعن دماءهن و روحهن ثمنا لحرٌة وطنهن. ←)هن(  -  

 7/ اعرب ما تحته خط فً العبارة التالٌة: 

 وقف أبو أدم امام باب المنزل و اخد ٌنادي على ابنه ٌا ادم  افتح الباب من فضلك

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه من االسماء الخمسة و هو مضاف أبو=  -  

نصبه الفتحة الظاهرة على اخره وهو مضافمفعول فٌه ) ظرف مكان( منصوب و عالمة امام =  -  
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حرف نداء ٌا = -  

منادى مبنً على الضم فً محل نصب ألنه اسم علم.ادم=  -  

 8/ اضف مفعوال مطلقا مناسبا للجمل التالٌة: 

مة و كل نصرا = مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره  ← مبٌنانصرا صر هللا الجنود  ٌن  -

  .نصبها الفتحة الظاهرة على اخرها مبٌنا تعرب صفة منصوبة و عالمة

وكلمة جما  حبا = مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. ← جما حباٌحب الطفل امه  -

  تعرب صفة 

اشراقا = مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  ←اشراقا.مل فً نفس المإمن  ٌشرق اال -

 اخره.

 9/ اجعل كل من الجمل التالٌة مبنٌة للمجهول:

ان كان  تبنى الجملة للمجهول بحذف الفاعل و تعوٌضه بالمفعول به لٌنوب عنه فٌصبح المفعول به مرفوعا بعد

 منصوبا و ٌسمى نائب فاعل(

)ٌشجع الفرٌقان ←ٌشجع الجمهور الفرٌقٌن  -  

 الفعل المضارع المبنً للمجهول ٌضم أوله و ٌفتح ما قبل اخره

ٌكرم الناجحون ←تكرم المدرسة الناجحٌن  -  

انقدت البنتان من السرقة ←انقد الشرطً البنتٌن من السرقة -  

ٌضم اوله و ٌكسر ما قبل اخرهالفعل الماضً المبنً للمجهول   

اكلت تفاحتان. ←اكل الطفل تفاحتٌن -  

 11/ صحح الخطؤ ان وجد فً الجمل التالٌة:

ٌحكا ان حٌواناة عاشت هانؤة فرب بركة كبٌرت من الماء  -  

- ٌحكى ) تكتب باأللف القصٌرة النها فً المضارع تصبح ٌحكً(  ان حٌوانات) تكتب التاء مفتوحة النها جمع مإنث 

سالم(  عاشت هانئة ) تكتب الهمزة على النبرة النها مفتوحة و ما قبلها كسر( قرب بركة كبٌرة )  تكتب التاء مربوطة 

 النها اسم مفرد مإنث( من الماء 

اهدا المعلم جائزتان جمٌلتان للتلمٌذان المجتهدان -  

 اهدى ) تكتب بااللف القصٌرة النه فً المضارع تكتب ٌهدي (  المعلم  جائزتٌن )  النها مفعول به و المعروف ان 

المفعول به ٌكون منصوب  و بما انها مثنى فهو ٌنصب بالٌاء ( جمٌلتٌن )صفه تتبع الموصوف اذا تكتب منصوبة 

 بالٌاء النها مثنى(  للتلمٌذٌن )  ل حرف جر اذا التلمٌذٌن اسم مجرور و بما انه مثنى فهو ٌجر بالٌاء(المجتهدٌن

 ) تكتب بالٌاء بدل االلف ألنها صفة منصوبة و المثنى ٌنصب بالٌاء(
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  لٌت السائقان حذران -

- لٌت السائقٌن )  السائقٌن اسم لٌت و المعروف ان لٌت تنصب المبتدأ و ٌسمى اسمها و بما انه مثنى فعالمة نصبه 

 الٌاء( حذران 

لتشجٌعهم اتصلت بالالعبون  -  

 اتصلت بالالعبٌن ) ب حرف جر و الالعبٌن اسم مجرور بالباء و عالمة جره الٌاء ألنه جمع مذكر سالم( لتشجٌعهم 

 11/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول التالً: 

قام  –احتمل  –قرأ  –أذهب  –اكل  –غاب  –توازن  –اندفع  –ذهب  –دفع   -استمع   

 افعال مجردة أفعال مزٌدة
احتمل  –أذهب  –توازن  –اندفع  –استمع   

 
قام  –قرأ  –اكل  –غاب  –ذهب  –دفع  -  

 12/ جرد االفعال التالٌة :

رفع  ←/  ارتفع       جمع  ←استجمع   

فهم  ←/ أفهم       لطف  ←استلطف   

 13/ حول االفعال المجردة الى افعال مزٌدة:

   استرجع  ←/ رجع  اغتاب  ← غاب     انتشر  ←نشر    اندهش     ←دهش  

 14/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول ادناه:

ٌرمون  –جاء  –وعى  –ٌسعون  –ٌطوون  –ورث  –ٌجلسن  –ٌلعبان   -شرب  –ٌرسمون  –ٌعود  –ٌنام   

ٌشوٌان – شكروا –ٌزرعان   

ي( –ا  –الفعل الصحٌح هو الفعل الذي تخلو حروفه االصلٌة من حروف العلة) و   

ي( –ا  –الفعل المعتل هو الفعل الذي كان أحد حروفه االصلٌة حرف من حروف العلة ) و   

وصل ...... -المثال ) معتل االول ( = وجد   -  

باع ....... –االجوف ) معتل الوسط( = نام  -  

حكى ........ –الناقص ) معتل االخر(= دعا  -  

وحى ......... –اللفٌف المفروق ) معتل االول و االخر( = وشى  -  

  .........  -اللفٌف المقرون ) معتل الوسط و االخر(= روى  -
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 صحٌح  أجوف  مثال  ناقص  لفٌف مفروق لفٌف مقرون
 ٌطوون) طوى( وعى  ٌشوٌان ) شوى(

 ٌرمون ) رمى(
 
 

جاء   -عاد ورث  رسم  -شرب   
لعب  –شرب   
–زرع  -جلس

  شكر  
 

 15/ حدد نوع الجمل التالٌة) جمل استفهامٌة او تعجبٌة (

جملة استفهامٌة  ←كم اشترٌت من التفاح؟ -  

الجملة االستفهامٌة نستعملها حٌن نرٌد أن نسؤل عن شخص أو حال أو حٌوان أو عدد أو زمان او مقدار تبدأ بؤحد 

اٌن ....... و تنتهً بعالمة االستفهام) ؟( –من  –كم  –ماذا  :الحروف   

جملة تعجبٌة !←ما أرحم االم بصغٌرها   

(!هً جملة نستعملها حٌن نتعجب من شًء ما تبدأ بالحرف ما.... وتنتهً بعالمة)   

جملة استفهامٌة  ←كٌف غادرت المدٌنة؟ -  

جملة تعجبٌة  !←ما أمكر الثعلب  -  

جملة استفهامٌة ←ماذا تخفً تحت الغطاء؟ -  

 16/ صنف االفعال التالٌة فً الجدول ادناه:

ٌلعب –كتب  –مرض  –سمع  –أنزل  –عاد  –قطف  –فكر  –نزل   

عاد المسافر  :الفعل الالزم هو الفعل الذي ٌلزم فاعله وال ٌحتاج الى مفعول به  مثل   

شرب الطفل الحلٌب :الفعل المتعدي هو الفعل الذي ال ٌكتفً بالفاعل و ٌحتاج ال مفعول به مثل  -  

فعل متعدي   فعل الزم 
ٌلعب   –مرض   -عاد  –فكر  –نزل    -كتب  –سمع  –أنزل  –قطف   

 

 17/ ادخل حرف النصب لن على الجمل التالٌة :

  )الطفل صالة الفجر فً المسجد. ًلن ٌصل ←ٌصلً الطفل صالة الفجر فً المسجد . -

التالمٌذ لن ٌلعبوا بالكرة امام المنزل ←التالمٌذ ٌلعبون بالكرة امام المنزل. -  

الحاضرون لن ٌبقوا فً القاعة ←الحاضرون ٌبقون فً القاعة -  

:عالمات نصب الفعل المضارع   

و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره) نذكرها(فعل مضارع منصوب بإحدى ادوات النصب  -1  
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و عالمة نصبه الفتحة المقدرة على االلف ألنه معتل االخر  فعل مضارع منصوب بإحدى ادوات النصب -2  

  ادوات النصب  و عالمة نصبه حذف النون ألنه من االفعال الخمسة .فعل مضارع منصوب بإحدى  -3

 18/ اعرب ما تحته خط فً الجمل التالٌة:

 - ٌحكً جدي قصصا مشوقة 

. منع من ظهورها الثقل على الٌاء فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرةً = ٌحك -  

 - ٌشتاق الغرٌب الى اهله شوق الٌتٌم المه .

  مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره و هو مضاف  =شوق  -

مضاف الٌه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على اخره.الٌتٌم =  -  

 - ٌا قائد الجند استعد 

وهو مضاف  منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخرهقائد =  / حرف نداء ٌا = -  

 - كان االمام عبد الحمٌد بن بادٌس رحمه هللا عالما

خبر كان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخرهعالما =   

 - كرمت المدٌرة المعلمات

جمع مإنث سالم. ألنهمفعول به منصوب و عالمة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة  المعلمات=*   

 )عالمة اعراب جمع المإنث السالم : - رفعه بالضمة الظاهرة على اخره

جره بالكسرة الطاهرة على اخره  -                             

نصبه بالكسرة النائبة عن الفتحة -                              

 - عالمة اعراب جمع التكسٌر :  - عالمة رفعه الضمة 

عالمة نصبه الفتحة                                       

  عالمة جره الكسرة  -                                   

 - لن تغادرا القاعة 

حرف نصب =  * لن  

من االفعال الخمسة و واو الجماعة ضمٌر متصل  ألنهفعل مضارع  منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون * تغادرا= 

 مبنً  على السكون فً محل رفع فاعل

 - نجح التالمٌذ اال تلمٌذا 
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مستثنى منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره/ * تلمٌذا = حرف استثناء  *اال =   

 - فتحت الهداٌا سوى هدٌة

 * سوى = مستثنى منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف 

مضاف الٌه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على اخره. / * هدٌة =   

سو  –غٌر  –اال  :ادوات االستثناء هً   

 االسم الذي ٌقع بعد أداة االستثناء ٌسمى المستثنى 

المستثنى منهاالسم الذي ٌقع قبل أداة االستثناء ٌسمى  -  

...... سوى و غٌر أسماء عكس اال حرف ال.إو غٌر ال ٌنطبق علٌهم حكم سوى   

 -- ٌغرس الفالح البصل ثم الطماطم

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخرهمعطوف منصوب / الطماطم=  حرف عطف م = ث  -  

 - ركع االمام فالمصلون 

معطوف مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالمون= / المصلحرف عطف  ف=  

 - التلمٌذ ٌجب ان ٌركز و ٌجٌب

فعل مضارع معطوف على ٌركز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره= ب ٌٌج  

أو –ثم  –الفاء  –الواو  :حروف العطف هً   

 حروف العطف تربط المعطوف بالمعطوف علٌه 

المعطوف علٌه هو االسم السابق لحرف العطف -  

 المعطوف هو االسم  الذي ٌؤتً بعد حرف العطف 

ٌتبع المعطوف المعطوف علٌه فً الرفع و النصب و الجر -  

   ( فً االعراب ب المعطوف نبحث عن عالمة اعراب المعطوف علٌه ألنه ٌتبعها) اذا عند اعر

 19/ ادخل كان او احدى اخواتها على الجمل التالٌة:

ٌسمى خبرهاب الخبر و فتبقٌه مرفوعا و ٌسمى اسمها و تنص اخواتها على المبتدأ كان وتدخل   

و تعرب أفعاال  ماضٌة ناقصة بات  –أضحى  –أصبح  –ظل  –أمسى  –صار  –لٌس  :اخوات كان   

ٌبٌت  تعرب افعاال مضارعة ناقصة و تعمل نفس عمل كام و اخواتها فً  –ٌصبح  –ٌظل  –ٌمسً  –ٌصٌر  –ٌكون 

   الزمن الماضً.



 

www.meriem-educ.com              للمسيد من المواضيع زوروا                                               مدونة التعليم بوخشم مريم  

15 

  اصبح الولدان نشٌطٌن  ← نشٌطانالولدان  -

ظل المجاهدون صامدٌن  ←المجاهدون صامدون  -  

صار الفرٌقان متعادلٌن.  ←الفرٌقان متعادالن فً النقاط -  

 21/ ادخل ان او احدى اخواتها:

 تدخل ان و اخواتها على المبتدا و الخبر فتنصب المبتدا و ٌسمى اسمها و تبقى الخبر مرفوعا و ٌسمى خبرها

 !ن و أن =  للتوكٌد 

 لعل = الترجً 

 لٌت = للتمنً              / لكن = لالستدراك           / كؤن = للتشبٌه.

حروفا مشبهة بالفعل.ن و أخواتها !تعرب   

 - المغتربون عائدون.← لعل المغتربٌن عائدون 

.متآخونلٌت المإمنٌن  ←المإمنون متآخون -  

 21/ عٌن فٌما ٌلً من الجمل التالٌة المستثنى و المستثنى منه و أداة االستثناء: 

قبض الشرطً على اللصوص اال واحد  -حضر الالعبون غٌر العب  / -  

اجتمع كل رإساء الدول اال رئٌسا / فهم التالمٌذ دروسهم سوى درس واحد -  

 المستثنى منه  اداة استثناء  المستثنى
 الالعبون  غٌر العب
 اللصوص اال واحد

 رإساء الدول  اال رئٌسا
 دروسهم سوى درس

 

 22/ اكمل الجدول التالً :

 الفعل الماضً  الفعل المضارع فعل امر  اسم فاعل  اسم مفعول  المصدر
 لعبوا  ٌلعبون  العبوا  العب  ملعوب اللعب

 درس  ٌدرس ادرس  دارس مدروس الدرس
ال انز نازل  منزول النزول  نزال  ٌنزالن 
 كتبتما تكتبان اكتبا كاتب  مكتوب الكتاب
 شرحن  ٌشرحن  اشرحن  شارح مشروح الشرح

حول الفعل فً الجملة التالٌة من المضارع المرفوع الى المضارع المجزوم و صرفها مع ضمائر الجمع للمخاطب / 23

 تغامرٌن بالسباحة فً البحر الهائج وتخافٌن من الخسارة 

تغامري بالسباحة فً البحر الهائج و لن تخافً من الخسارةلن  -  
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 لن تغامروا بالسباحة فً البحر الهائج و لن تخافوا من الخسارة

.بالسباحة فً البحر الهائج و لن تخفن من الخسارةلن تغامرن  -  

 24/ صرف الفعل سعى مع ضمائر الغائب 

الفعل فً 
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً 

فً الفعل   الضمٌر 
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

 الضمٌر 

 هو سعا  ٌسعى هما سعٌتا تسعٌان
 هً  سعت تسعى هم  سعوا ٌسعون
 هما سعٌا ٌسعٌان هن سعٌن ٌسعٌن

 

 25/ صرف الفعل باع مع ضمائر المخاطب

الفعل فً 
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

الفعل فً   الضمٌر
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

 
 الضمٌر 

`بعت تبٌع انتما بعتما تبٌعان  انت 

 انت بعت تبٌعٌن انتم بعتم تبٌعون
 انتما بعتما تبٌعان انتن بعتن تبعن

  

 26/ صرف الفعل سما مع ضمائر المتكلم و الغائب

 ضمائر المتكلم الفعل فً الماضً الفعل فً المضارع
 انا  سموت  أسمو
 نحن سمونا نسمو

 

الفعل فً 
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

الفعل فً   ضمائر الغائب
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

الغائبضمائر   

 هو سما ٌسمو هما سمتا تسموان
 هً سمت تسمو هم سموا ٌسمون
 هما سموا ٌسموان هن سمون ٌسمون

 

 27/ صرف الفعل فتح  فً المضارع المنصوب مع ضمائر المخاطب 

الفعل فً 
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

الغائب ضمائر الفعل فً   
 المضارع

الفعل فً 
 الماضً

ضمائر 
 المخاطب

  `انت فتحت تفتح انتما فتحتما تفتحان
 انت فتحت تفتحٌن انتم فتحتم تفتحون
 انتما فتحتما تفتحان انتن فتحتن تفتحن

 

 28/ أكتب الهمزة المناسبة ) همزة قطع أو همزة وصل(:
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همزة القطع هً همزة تلفظ و تكتب و ترسم رأس عٌن صغٌرة ) ء( مع االلف و تكتب *   

اذا كانت مفتوحة او مضمومة فوق االلف  -   

تحت االلف اذا كانت مكسورة -  

  همزة الوصل ال تكتب فً بداٌة الكلمة لكن تقرأ* 

كل ألكتاب /  اامرأة   /    حمد   / أم   /   أ/  / استبشاربن عبد هللا ارسم    / ا/      ستقصاءا  

:/ اكمل الجدول بما ٌناسب 29  

االسماء  اسم موصول  اسم اشارة اسم مقصور  اسم منقوص  اسم ممدود
 الخمسة 

االفعال 
الخمسة تسند 

 الى الضمائر
خطا  –عصا   

........... 
االسم 

المنقوص هو 
كل اسم معرب 

تكون اخره 
ٌاء مكسورة 

:ما قبلها مثل   

  –الراجً 
 -الشاكً

 -القاضً 
 الساعً

تؤتً االلف فً 
نهاٌة االسماء 

:اما   

مقصورة مثل -
لٌلى  –الفتى 

 موسى 
ممدودة مثل  -

 –عصا 
 لٌبٌا.... 

هذه  –هذا   
هذٌن  –هذان   
 –هاتان 
 –هاتٌن 
 هإالء
أوالء  –اولئك   

ذلك  –ذاك   
 تلك ......

التً  –الذي   
 –اللتٌن 
اللتان  –اللذان 

 –الذٌن  –
 –اللواتً 

 الالئً
 

أخ  –أب   
فو  –حم   
 ذو

االفعال 
الخمسة = 

فعل مضارع 
أسند الى 
الضمائر 

أنتما :التالٌة  

أنتم  –هما   
ˏانت -هم   

 
 
 

 


